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Abstract
The organotin compound tributyltin (TBT) has been used as a biocide on boats for anti-fouling
paint and has been banned 1993 on all boats in Sweden. Storage sites for boats are therefore a
contamination source, hull scraping and painting contribute to littering and spread to the
waterbodies ultimately accumulating in Brunnsviken’s sediments. TBT is toxic in very small
amounts for organism’s nerve-, immune- and production system and therefore becomes a threat to
the bays ecosystem. The concentration of TBT in Brunnsviken’s sediments exceed acceptable
threshold levels of what is considered hazardous to the environment. TBT bind to sediments and
particles and are transported by the water currents, it is therefore of great importance to know the
flow dynamics in Brunnsivken to get a larger understanding for the spread and accumulation of
TBT. The origin and dissemination of TBT have to be evaluated for the right action to be made.
According to new directive from EU, all surface waters must reach good chemical status. Whit in
the frame of this Bachelor thesis and on behalf of the environmental administration Stockholm
City, a field study has been conducted, regarding Brunnsviken’s water dynamics. The aim has been
to see if a flow pattern could be found and explain the spread and high levels of the pollution of
TBT in the northern parts of Brunnsviken’s sediments.
Field investigations have been conducted using sonde and current floater in order to determine the
stratification of water bodies and their propensity to behave vertically based on temperature,
salinity and turbity. A second parameter was also considered in order to account for flow velocity
and flow direction. High-resolution measurements were performed at 11 transects in Brunnsviken
to determine if there are any geographical differences that could account for the spread of TBT.
Calculations were made regarding volumetric flow, transport time and mass load at each transect,
which was subsequently compared to turnover time previously established by the Swedish
Metrological and Hydrological Institute (SMHI) and previous studies by Karlsson (2016) with
longer time reference were used, in order to corroborate the momentary high-resolution results
from this study, by integrating them into a broader perspective.
The results elucidate geographical variations in different water bodies in regards to temperature,
salinity and turbidity. A pronounced stratification was identified in waterbodies located in the
southern- and middle parts of the bay, whereas the northern part was less well defined as stratified,
indicative of a more homogenous water body. The direction of flow appeared to move toward
Brunnsivken’s central region with a relatively uniform flow velocity throughout the bay. No
conclusions regarding a spread of TBT form south to north have been drawn. This is because the
narrowest point in Brunnsviken, which separates the north form the south, have the lowest
transport time and mass transport values. However, interactions of water bodies with different
origins seems play an important role in the central parts of the bay and mixing in the northern
regions has been found, which may explain the spread of suspended matter and TBT between the
central and northern parts. Proposal of further studies has been made in order to get a better
understanding of the high level of TBT in the northern parts of Brunnsivken, providing
preliminary evidence where the result of this study can be used as a foundation.
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SAMMANFATTNING
Den organiska tennföreningen tributyltenn (TBT) har används som biocid i båtbottenfärger och är
sedan 1993 helt förbjuden i Sverige. Båtuppläggningsplatser ses som en föroreningskälla i och med
skrovskarpning och bottenfärgmålning, vars spill sprids vidare till Brunnsvikens vatten och avsätts
i dess bottensediment. TBT är ett hormonstörande ämne som är skadlig för organismers
nervsystem, immunförsvar och fortplantningssystem vid mycket små koncentrationer och ses
därför som ett hot mot vikens ekosystem. Halten TBT i Brunnsvikens sediment överstiger de
Svenska riktvärdena för kemisk status. Vattnets strömningsförhållanden är därför viktiga att förstå
då de påverkar transporten och avsättningen av sediment och partikelbundet TBT. Dess ursprung
och spridning måste därför undersökas för att rätt åtgärder skall kunna framtas för att nå god
kemisk status till år 2027, i enlighet med EUs ramdirektivför vatten (2000/60/EC). Inom ramen
för detta kandidatarbete och på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm stad, har en fältstudie
utförts gällande Brunnsvikens vattendynamik för att se om det förekommer strömningsmönster
som kan förklara spridningen och de svårförklarade höga halterna av TBT i vikens norra delar.
Fältundersökningar har utförts där sond- och strömkors har använts för att ta reda på hur
skiktningen i vattenmassorna ser ut för att vidare kunna beräkna strömningshastigheter och
flödesriktning i de olika vattenmassorna. Högupplösta mätningar utfördes längs 11 transekter i
Brunnsviken för att se om det förekommer geografiska skillnader i vattenmassorna som kan
förklara spridningen av TBT. Enklare överslagsberäkningar utfördes gällande vattenföring,
transporttid och masstransport vid vardera transekt. Beräkningar gällande vattenföring och
transporttider har kompletterats med omsättningstider från Sveriges metrologiska och hydrologiska
institut (SMHI) och tidigare utredningar av Karlsson (2016) med längre tidupplösning, för att
bädda in de egna mätningarna i ett bredare perspektiv och för att se om dessa kan stödja de
momentana resultaten från denna studie.
Vid mättillfällena observerades variationer i vattenmassorna i de olika delarna i viken gällande
temperatur, salinitet och tubiditet, med en tydligare skiktning i vikens södra och mellersta delar
jämfört med de norra delarna. Strömningsriktningen ser ut att röra sig mot vikens mellersta delar,
vilket möjligen kan förklaras av utpumpning av vatten som sker i dessa områden. Hastigheterna är
relativt jämn i hela viken förutom i de norra delarna. Baserat på resultaten i denna studie, har inga
slutsatser gällande spridning från söder till norr har kunnat göras då vikens smalaste delar som även
separerar delarna åt visar sig ha lägsta transporttiderna och masstransporterna. Det har dock
hittats interaktioner mellan ett möjligt möte av vattenmassor i vikens mellersta delar och en
effektiv omblandning i vikens norra delar som skulle kunna förklara en spridning av suspenderat
material och där med TBT från de mellersta till de norra delarna. Förslag på fortsatta studier har
gjorts för att kunna få en större förståelse för de höga halterna av TBT i vikens norra delar, där
resultat från denna studie kan användas som underlag.

Nyckelord
Brunnsviken, tributyltenn, föroreningsspridning, vattendynamik, omblandning, skiktning, CTD, strömkors,
mass-transport, hydrologi, hydrografi.
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1.

INLEDNING

I EUs ramdirektiv för vatten med tillhörande dotterdirektiv har miljökvalitetsnormer för
prioriterade ämnen fastställts (2000/60/EC, 2008/105/EC, 2013/39/EU). Målet är att alla
ytvatten i Europa ska nå god vattenstatus senast till år 2027. Medlemsländerna måste visa att
normerna följs genom övervakning av sina ytvatten. Normerna är implementerade i svensk rätt
genom miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen samt havs- och vattenmyndighetens föreskrift
HVMFS 2013:19. Det är enligt miljöbalken 5 kap 3 §, myndigheterna och kommunerna som
ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Stockholm Stad har beslutat om en ”Handlingsplan
för att god vattenstatus” ska uppnås med fokus på att ta fram lokala åtgärdsprogram (LÅP) för
stadens 23 vattenförekomster (Stråe et al, 2016). För att normerna ska kunna uppnås till 2027 så
har olika förslag på operativa åtgärder tagits fram (Mohlander, 2016). Brunnsviken är en av de
vattenförekomster där ett åtgärdsprogram för närvarande håller på att tas fram, och där det pågår
ett antal undersökningar och utredningar för att få ett bra underlag till detta. En av
undersökningarna behandlar halterna av miljögifter i viken som visar att bottensedimenten
innehåller höga halter av bland annat den organiska tennföroreningen tributyltenn (TBT) vars
halter uppnår 100-tals gånger över vad miljökvalitetsnormen tillåter (Stråe et al, 2016). TBT har
använts som biocid i båtbottenfärger och är sedan 1993 helt förbjudet i Sverige (Bengtsson &
Wernersson, 2012). Sedan 2008 finns det även krav från Europaparlamentets och rådets
förordning (782/2003/EG) att båtar målade med färg innehållande TBT måste avlägsna eller
inneslutas med täckfärg som hindrar läckage. Dock finns äldre båtar som har färgen kvar, så källan
är inte helt avstängd då gammal färg kan fortsätt läcka ut ca 20 år efter att det målats om (djupare
beskrivning om TBT beskrivs i sektion 2.1.4 om tributyltenn- TBT). Höga halter TBT har
uppmätts i både de södra och norra delarna av Brunnsviken (se figur 2) vilket diskuteras djupare i
sektion 2.2.4 Förekomsten av TBT. Den troliga spridningskällan är båthamnarna och
båtuppläggningsplatserna i vikens södra delar (Stråe et al, 2016), där b.la skrovskrapning bidrar till
spill som sprids vidare via avrinning till viken (Cato et al, 2007). En möjlig spridning av TBT i
vatten är att föroreningen binder till suspenderat material som sedan sprider sig med vikens
strömmar (transportprocesser och spridning diskuteras djupare under sektion 2.1.1 om temperatur, salinitet- och vinddriven omblandning). För att de rätta åtgärderna skall kunna vidtas behövs en
bättre förståelse för spridningen av TBT. För att uppnå bra resultat är det viktigt att se varje sjö
utifrån dess unika förutsättningar och hur dessa kan påverka flödena för att få en större förståelse
för det som kan komma att påverka spridningen av föroreningar (Petrie & Bugden, 2002;
Andersson et al, 2008) vilka förklaras djupare i avsnitt 2.1.2 om temperatur-, salinitet- och
vinddrivenomblandning & 2.1.3 om transport av föroreningar och bottenmaterial.
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1.1

SYFTE

Syftet med studien är att undersöka vattenflödena inom viken som transportkälla för TBT. En
avgränsning har varit att endast undersöka flödet av TBT för att se om de höga halterna i den
norra delen av viken kan förklaras av transport med strömmar från båtklubbarna i den södra delen,
som utgör trolig föroreningskälla. Genom att ta reda på de geografiska skillnaderna i vikens
vattenmassor och strömningsmönster mellan dessa skall studien försöka ta reda på om dessa kan
förklara spridningen. Studien är en känslighetsstudie och pilot vilket ämnar undersöka momentana
högupplösta data från egna fältmätningar för att se om dessa räcker för att kunna inventera
vattenmassorna och deras karaktär och som sedan utvärdera om dessa kan förklara spridningen.

1.2


FRÅGESTÄLLNING
Förekommer geografiska skillnader i vattenmassorna gällande temperatur, salinitet och
turbiditet? Om så är fallet, kan dessa förklara dominerande strömningsvägar och därmed
spridningen av TBT i suspenderat material?



Förekommer det ett strömningsmönster mellan söder och norr som innebär att vattnet
effektivt blandas i hela viken och då på en tidskala som är kortare än omsättningstiden? Kan
strömningsriktningen och dess hastighet förklara transporten av TBT från söder till norr?

1.3

AVGRÄNSNING

Rapportens fokus ligger på att undersöka vattendynamiken i Brunnsviken och inte kring de
kemiska aspekterna kring TBT. Avgränsningar gällande vattencirkulationen har gjorts för att
förenkla komplexiteten av påverkan från vindar, värmeöverföring, vågor och friktioner. Endast
laminära flöden utan yttre påverkan undersöks i denna studie. Senarior som kan komma att
påverka strömningar i vatten är många och de bakomliggande processerna mycket mer avancerade
än vad tidsramen tillåter för denna undersökning och har därför bortsetts från.
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2.

BAKGRUND

2.1

TEORI

2.1.1 CIRKULATION I SJÖAR
Under ett år genomgår en sjö ungefär fyra olika faser vilka kan delas in i; Sommarstagnation
höstcirkulation, vinterstagnation och vårcirkulation (Eklund, 1998; Mortimer, 1952; Wetzel, 1983).
De olika faserna beror till stor del på den rådande vattentemperaturen och dess fördelning i
vertikalled i sjön som beror på både metrologiska och sjöspecifika faktorer (Eklund, 1998;
Mortimer 1952). Rörelser i sjöar beror på dess utseende och form (morfometri), stratifiering och
exponering för vind (Wetzel, 1983; Mortimer, 1952; Carmack et al, 1979 ). De fysiska egenskaperna
hos en sjö är många och involverar cirkulationen hos de rådande strömmarna, strömmarna som
uppstår vid tidvatten, vindpåverkan, sötvattentillrinning, variationer i temperatur, salinitet, densitet
samt variationer i vattenstånd, ytvågor och isläggning av ytvattnet (Petrie & Bugden, 2002;
Carmack et al, 1979). Dessa processer påverkar även spridningen av syre, näringsämnen, rörelser
hos sediment, spridningen av föroreningar samt vattenkvalitén. Kunskap och förståelse för de
fysiska processerna är därför fundamentala vid tillsyn, skötsel och utformning av olika
åtgärdsprogram (Petrie & Bugden, 2002).
2.1.2 TEMPERATUR-, SALINITET- OCH VINDDRIVEN OMBLANDNING
Skiktningar i sjöar uppstår som en effekt av de temperatur- och salinitetsskillnader som
förekommer i vertikalled (Portin, 2011). Enligt Mortimer (1952) är ytvattnet (epilimnion) oftast
varmt och omblandat till skillnad från det stillastående och kalla bottenvattnet (hypolimnion).
Inom varje skikt råder relativt homogena temperaturförhållanden som separeras av ett språngskikt
där temperaturskillnaderna är som störst, vilket även förhindrar omblandning mellan
vattenmassorna (Mortimer, 1952; Eklund, 1998). Under sommaren värms ytvattnet upp av
strålningen från solen och minskar därmed i densitet, viket bidrar till en skiktning från
bottenvattnet med högre densitet. Språngskiktet sjunker successivt i takt med att ytvattnet blir
varmare under sommaren (Mortimer, 1952; Ekund, 1998; Macintyre & Melack, 2009). Under
hösten kyls ytvattnet ned och blandas om vertikalt på grund av utjämning i densitet mellan de
olika sikten och kraftiga vindar. Nedkylningen och cirkulationen fortsätter tills hela sjön når samma
temperatur vid +4oC där vattnets densitet är som högst (Macintyre & Melack, 2009). Under vintern
kyls ytvattnet ytterligare och får där med en lägre densitet än det underliggande varmare vattnet
och cirkulationen avtar. En omvänd temperaturskiktning uppstår, med varmare bottenvatten och
kallare ytvatten. Om lufttemperaturen är kall nog skapas ett ovanliggande istäcke vid sjöns yta
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(Mortimer, 1952; Ekund, 1998; Carmack et al, 1979). Under våren försvinner isen och ytvattnet
värms upp igen tills det återigen får samma temperatur som bottenvattnet. Vattenmassorman
börjar cirkulera och vattnet värms upp tills sommarskiktningen uppstår (Eklund, 1998).
När en sjö är skiktad krävs det mer energi för att omblandning skall ske (Portin, 2011; Wüest,
2009). Djupet på språngskiktet beror till stor del av i vilken utsträckning vindenergin kan
upprätthålla omblandning mot densitetgradienten som uppstår vid uppvärmning (Mortimer, 1952;
Macintyre & Melack, 2009). Vindeffekten bidrar till snabba rörelser i epilimnion och långsamma
returströmmar i hypolimnion (Mortimer, 1952). Starka vindar kan få en sjö att komma i svängning
och bilda stående vågor som kallas seicher (Eklund, 1998; Mortimer, 1952; Wetzel, 1983; Wüest,
2009). Detta kan bidra till att transport av bottenvatten sker till ytan under sommartid (Wetzel,
1983; Macintyre & Melack, 2009). Det förekommer olika flödestillstånd i vattendrag där man talar
om laminära eller turbulenta flöden. Vid laminära flöden rör sig vätskan i parallella skikt där skikten
då glider över varandra. Vid turbulent flöde beter sig vätskan mer oregelbundet där virvlande
rörelser uppstår i höga hastigheter och blandar om vattenmassorna. När vatten strömmar förloras
energi mot botten och sidorna på grund av yt-motstånd och dessa kallas för friktionsförluster
(Andersson et al, 2008; Wüest, 2009; Wetzel, 1983). Strömmar kan bidra till att vattenkvalitén
varierar inom korta avstånd eller inom olika tidsperioder. Vidare förekommer uppvällning och nedvällningar av vattenmassorna (Andersson et al, 2008).
I havsvikar som har söt- och saltvatteninflöden får cirkulationen en viss karaktär av att det
utflödande sötvattnet skapar ett underliggande saltvatteninflöde vars salthalt normalt är som högst
närmast havet (Petrie & Bugden, 2002; Boehrer & Schultze, 2009). Språngskiktet följer normalt
samma mönster utmed viken. Det färskare och generellt varmare vattnet vid ytan blandas med
underliggande vatten och bidrar till uppvärmning och utspädning av det underliggande saltare
vattnet samtidigt som det överliggande vattnet blir saltare (Petrie & Bugden, 2002). I en avgränsad
vik kommer ett överskott av omblandat vatten att flöda ut mot havet för att balansera upp
sötvatteninflödet (Petrie & Bugden, 2002). Omblandning kan påverkas av flera olika faktorer som
vind, tidvatten, bottenfriktion och inströmningsflöden (Petrie & Bugden, 2002). Oavsett vilka de
rådande processerna är så bidrar de till att vattenmassorna rör sig i olika riktning och möjliggör till
omblandning i sjöar och havsvikar. Men en process som färskvatteninflöde som ökar
densitetkontrasten mellan vattenmassor kan även komma att hämma omblandning enligt Petrie &
Bugden (2002).
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Flödeshastigheter som normalt förekommer i sjöar kan mätas med känsliga strömmätare som
förankras vid ett givet djup (Kuusisto, 1996). Hydrauliska mätningar är relativt enkla i homogena
och raka vattendrag där man kan betrakta strömningen som relativt likformig i
strömningsriktningen (Andersson et al, 2008). Om geometrin varierar och heterogena förhållanden
råder kan strömningen ses som olikformig och en indelning i olika sektioner kan behövas göras för
att man ska kunna bestämma strömningskaraktären för den angivna platsen (Andersson et al,
2008). För att bestämma vattenflödet i ett vattendrag räcker det att känna till medelhastigheten
genom ett tvärsnitt utmed vattendraget (Andersson et al, 2008). Strömmarnas vattenrörelser får en
större betydelse vid avsmalnade in och utflöden då strömmarna blir kraftigare i trånga passager,
sund och nära uddar i jämförelse med där sjön är bred och djup där strömmarna istället blir
svagare (SMHI, 2008).
Omsättningstid refererar till den tid det tar att byta ut vattenmassan i en sjö. Ju större tillrinning i
förhållande till sjövolymen desto snabbare kommer omsättningstiden att vara (SMHI, 2008).
Vattenkvalitén hos sjöar påverkas av dess omsättningstid som inverkar på sedimentering,
utspädning, biologiska och kemiska processer (Bergström, 1993). Teoretiska beräkningar av
omsättningstiden är endast en approximation och behöver inte stämma med hur det ser ut i
verkligheten. Detta beror på att tillrinningen kan variera, vattenutbytet kanske inte sker i samma
utsträckning i hela sjön, eller så kan sjön vara skiktad och innehålla avsnörningar i form av vikar, i
vilka uppehållstiden kan skilja sig från den övriga sjön. Trots detta kan omsättningstiden ändå ge
en approximation för den tid en förorening förblir i sjön innan den försvinner ut via utflödet
(Bergström, 1993).
2.1.3 TRANSPORT AV FÖRORENINGAR OCH BOTTENMATERIAL
Markanvändning i urbanmiljö består till stor del av hårdgjorda ytor och endast en mindre del av
nederbörden infiltrerar i marken. Eftersom en stor del av avrinningen sker ytligt på förorenade ytor
genererar detta en transport av stora mängder föroreningar via dagvattenledningar till vattendrag
och sjöar (Arnlund, 2014). Material som eroderats eller frigörs i vattendrag och sjöar transporteras
på olika sätt tills de slutligen sedimenterar när materialet inte kan hållas i suspension längre
(Andersson et al, 2008). Sediment kan transporteras som suspenderat material i vattenmassan eller
via bottentransport. Suspenderat material utgörs av sedimentpartiklar och mäts gravimetriskt
genom filtrering där maskvidden är ca 1.6 µg (Göransson et al, 2011). Koncentrationen av
suspenderat material som anges i mg/l . Vid ökad vattenföring ökar vanligen halten av suspenderat
material enligt Andersson et al (2008). I sjöar där det förekommer strömmande vatten kan
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materialet vid botten sättas i rörelse där benägenhet för detta till stor del beror på dess kornstorlek,
densitet och packningsgrad tillsammans med lutningen på botten (Andersson et al, 2008). Med
bottentransport avses friktionsmaterial som rör sig längs botten och vid ökad vattenhastighet kan
partiklarna övergå till hoppande rörelser (saltation) där de kan orsaka rörelser hos underliggande
partiklar. Huruvida sediment kommer frigöras och sättas i rörelse beror normalt sett på
skjuvningsrörelser vilket är en ganska komplicerad process och kan bidra till hastiga vattenrörelser
eller virvlar, som bidrar till att partiklarna transporteras som suspenderat material i vattenmassan
Andersson et al (2008).
Turbiditet används oftast vid mätning istället för koncentration av suspenderat material då den är
enklare och billigare att använda vid kontinuerliga mätningar (Göransson et al, 2011). Turbiditet
avser grumligheten i vatten och baseras på ljusreflektioner. Turbiditet kan anges i olika enheter och
benämns i denna studie med enheten FNU (Formazin Nephelometric Unit). Det finns ingen
generell formel för omvandling av turbiditet till halt av suspenderat material enligt Göransson et al
(2011) men det förekommer ett linjärt samband mellan turbiditet och suspenderat material för
varje specifikt material.
Advektion och dispersion visar de fundamentala relationerna vid spridning för masstransporter där
vatten kan röra sig åt olika håll enligt Charbeneau (2006). Advektion visar ett endimensionellt flöde
för föroreningar där koncentrationen alltid är den samma. Dispersion ser till hur föroreningar
sprider sig som ett moln där koncentrationen inte förblir den samma ut med sträckan och kräver
mer avancerade beräkningar.
2.1.4 TRIBUTYLTENN - TBT
TBT utvecklades till en början som en medicin mot snäckfeber, men har sedan 1960-talet använts i
båtbottenfärger över hela världen på grund av dess egenskaper som biocid. Förutom som biocid i
båtbottenfärger har TBT använts bl.a. i träskyddsmedel och textiler (Structor, 2014.) TBT
förekommer även som mono- och di-butylföreningar i stabiliserade PVC-plaster (Kindeberg,
2012). Enligt en undersökning utförd av Andersson & Lind (2006) kan TBT spåras till många
diffusa källor som hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall men även i blöjor, bakplåtspapper,
disksvampar och textiler. Trots dessa fynd är det fastställt att den största spridningen återfinns i
marin miljö där höga halter av TBT återfinns i sedimenten i närheten av marinor. Utöver TBTs
effektivitet mot påväxt av alger och havstulpaner på båtskrov så beror den breda användningen
troligen på att den var relativt billig att framställa samt att den gav ett effektivare resultat än tidigare
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biocider (Structor, 2014). Föroreningen blev förbjuden för användning på mindre båtar i slutet av
1980-talet (<25m) och sedan 2003 är den helt förbjuden i hela Europa. Under 2008 kom även ett
förbud mot internationella fartyg med bottenfärger innehållande TBT att lägga till vid Europeiska
hamnar (782/2003/EG). Kravet innebar att färger innehållande TBT måste avlägsnas eller spärras
av genom täckfärger som hindrar läckage. Det är dock oklart om täckfärgen är effektiva mot TBT
(782/2003/EG). Tributyltenn är enligt EU:s vattendirektiv ett prioriterat ämne för övervakning
och åtgärder i miljön (Bengtsson och Wernersson, 2011). Enligt Cato et al (2007) har
undersökningar utförda av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rörande TBT i
bottensediment visat på behov av att genomföra en systematisk inventering och risk-klassificering
av alla Sveriges marinor gällande föroreningar i sediment och biota. Eftersom
båtuppläggningsplatser ses som en föroreningskälla, föreslår Cato et al, (2007) att även dessa bör
inventeras för att säkerställa den framtida marina miljön. Sedimentprover tagna vid grundare vikar
och naturhamnar tyder på att dessa föroreningar sprids längs med våra kuster (Nordfeldt, 2007).
En undersökning utförd av SGU visar att TBT förekommer i nästan alla tagna sedimentprover
längs Svealandkusten, vilket indikerar en mycket hög spridning av föroreningen (Cato et al, 2007).
En halt på mer än 100 µg per kg TS (torrsubstans) klassas som mycket hög enligt Cato et al (2007).
TBT är ett hormonstörande ämne som är skadlig för organismers nervsystem, immunförsvar och
fortplantningssystem vid mycket små koncentrationer (Arnlund, 2014). Flyktigheten hos
tennorganiska ämnen är låg och de återfinns främst i sediment där halveringstiden är låg, vilket
påverkas av temperaturer, nedbrytningshastighet och tillgången till ljus (Andersson & Lind, 2006).
Under aeroba förhållanden anses TBT ha en halveringstid i sediment på ca 1 år och i anaeroba
förhållanden, vilket råder i Brunnsviken, en halveringstid på 2-5 år (Zeffer et al, 2013). TBT binds
starkt till partiklar i vattenmassan och bottensedimenten där fysisk omröring av sedimenten bidrar
till en spridning av föroreningen (Cato et al, 2007). TBT anses vara som farligast i löst form då den
blir som mest toxisk för vissa vattenorganismer. TBT är fettlösligt och ackumuleras därför relativt
lätt i organismer, speciellt i primitiva marina organismer (Eriksson et al, 2007). Under syrefattiga
förhållanden som kan förekomma i vissa sediment, är nedbrytningen av föroreningen näst intill
obefintlig. I vattenlösningar omlagras mono- och di-substituerade föroreningar mellan varandra
vilket även ses som en störning vid analys (Kindeberg, 2012
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2.2

FÖRUTSÄTTNINGAR I BRUNNSVIKEN

2.2.1 GEOGRAFISK OCH HISTORISK BAKGRUND
Brunnsvikens tillrinningsområde sträcker sig genom kommunerna Solna, Stockholm och
Sundbyberg (se figur 1) och är ca 16,5 km2 stort (Portin, 2011). Dess omgivning består till större
delen utav bebyggelse, tungt trafikerade vägar och stora grönområden (Solna stad, 2015). Eftersom
viken är belägen i den Kungliga Nationalstadsparken anses den vara betydelsefull ur ett kultur-,
natur- och rekreationsperspektiv (Stråe et al, 2016; Miljöbarometern, 2015; Solna stad,
2015). Miljöstatusen för Brunnsviken har en historisk påverkan som sträcker sig långt tillbaka i
tiden. I början på 1600-talet omvandlades Brunnsviken från havsvik till insjö, som ett resultat av
landhöjningen (Portin, 2011). I och med sprängningen av Ålkistan år 1863 blev Brunnsviken åter
en havsvik (Miljöbarometern, 2015; Ekvall, 2000) vars syfte var att torrlägga omkringliggande
markområden för framtida bebyggelse samt möjliggöra för båttrafik ut i Saltsjön via förbindelse
med Lilla Värtan (Miljöbarometern, 2015; Portin, 2011; Värnhed, 2010). Brunnsviken är
idag klassad som en tröskelvik, vilket definieras utav att inloppet till viken, vars djup är ca 2,7 meter
vid medelvattenståndet är grundare än de delar som befinner sig utanför och innanför viken
(Portin, 2011). Sötvattentillrinningen fås till största del från Råstaån med en vattenföring på 100 l/s
(se tabell 1 för övergripande hydrologisk information). Avgränsningen av tillrinningsområdet
utgörs av naturliga vattendelare samt av det tekniska avrinningsområdet (Stråe et al, 2016;
Karlsson, 2016; Värnhed, 2010). Längs Brunnsvikens västra strand sträcker sig även
Stockholmsåsen vars avrinning delvis går till Brunnsviken (Portin, 2011). Enligt
vattendirektivet (2000/60/EC; 2008/105/EC; 2013/39/EU) klassas Brunnsviken som
övergångsvatten. Övergångsvatten definieras av Havs- och vattenmyndigheten (2016) som ett
ytvatten av salthaltig karaktär på grund av dess närhet till kustvatten, men som även påverkas av
sötvattensströmmar inne i viken. Ytvattnet i Lilla Värtan har högre salthalt och densitet
än ytvattnet i Brunnsviken på grund av sötvattentillrinningen till viken vilket medför att det
inströmmande tunga, salthaltiga vattnet sjunker och ansamlas på botten (se sektion 2.1.2 om
temperatur-, salinitet- och vinddriven omblandning). Detta kan även bidra till geografiska
variationer i salinitet (Ekvall, 2000; Karlsson, 2016; Portin, 2011; Värnhed, 2010). Bottenvattnet i
Brunnsviken är näst intill stillastående med en längre uppehållstid än ytvattnet vilket kan vara en
bidragande faktor till syrefattiga miljöer vid bottnarna i vikens djupområden (Karlsson, 2016).
Åtgärder har vidtagits för att förbättra rådande syrebrist vid Brunnsvikens bottnar (Portin, 2011).
Mellan åren 1974-1981 gjordes försök till att lufta bottenvattnet genom att pumpa in syrerikare
vatten till viken. Åren 1982-2001 pumpades det istället ut vatten ur Brunnsviken som åtgärd för
samma problem. Utpumpning av vatten återupptogs år 2007 (Stråe et al, 2016) och pågår sedan
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dess från tidig vår till början av hösten då de vertikala skillnaderna är mindre mellan yt- och
bottenvatten (Portin, 2011). Idag har pumpningen ett konstant flöde på 0,5 m3/s (Erlandsson,
2016). Utpumpning av vatten är tänkt att bidra till att förbättra syretillsättning av bottnarna och
skulle kanske kunna vara en bidragande faktor till bildandet av bottenvattenströmmar (Hjorth,
2016). Sedimentprovtagningar utförda av konsultföretaget Niras visar att sedimenten innehåller
höga halter av organiskt material och att kraftig gasavgång sker vid störning av sedimenten (Hjorth
et al, 2016). Sedimenten har en hög vattenhalt med ca 20% TS vilket troligen beror på utfällning av
organiskt material i samband med omblandningen av sötvatten och saltvatten samt att vikens
sedimentationsbassänger är relativt små och därmed bidrar till omfattande ansamling av organiskt
material vid bottnarna i ackumulationsområdena (Hjorth et al, 2016).

Figur 1. Översiktskarta för undersökningsområdet Brunnsviken. Underlag som använts för framtsällning är GSDOrtofoto© Lantmäteriet. GSD-Översiktskartan, Vektor © Lantmäteriet. Djupkarta Myrcia (2000) tillhandahållits av
konsultföretaget Niras.
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Tabell 1. Visar en hydrologisk sammanfattning gällande Brunnsviken. Informationen är hämtad från SMHI (2016),
Karlsson (2016) och Lööf (2014).

Hydrologisk information
Maxdjup (m)
Medeldjup (m)
Sjövolym (Mm3)
Sjö area (Ha)

14
6.6
10.1
152
2

Tillrinningsområde (Km )
Sötvatteninflöde (m3/s)

16.5
0.1

2.2.2 VATTENUTBYTE OCH OMSÄTTNING
Vattentillförseln till Brunnsviken sker genom vattendrag, dagvattenutlopp,
grundvatteninströmningar, inflöden via Ålkistan samt via nederbörd. Vattenbortförsel sker via
utflödet genom Ålkistan, utpumpningen och genom evaporation direkt från vattenytan. Tidigare
studier av Engqvist (2007) gällande vattenutbytet mellan Brunnsviken och Lilla Värtan visade en
homogen hastighetsprofil mellan yt- och bottenvattnet där strömningsriktningen genom Ålkistan
alternerande med 12 timmars periodicitet. Resultat från Stenström (2007) indikerar även homogena
flöden där strömmarna genom Ålkistan byter riktning var 6e timme. Flödet genom Ålkistan är
enligt Portin (2011) betydligt större än övriga flöden till och från Brunnsviken och ca 30 gånger
större än pumpflödet som ligger på 0,5 m3/s. Enligt Värnhed (2010) är vattenutbytet som sker
mellan Brunnsviken och Lilla Värtan avgörande för vikens vattenomsättning.
2.2.3 TRANSPORT OCH SEDIMENTERING
I Brunnsviken förekommer flera ackumulationsbottnar (se figur 2), vilka karakteriseras utifrån att
de nästintill saknar lutning (<5o) och att dess vattenflöden nästan är stillastående (Andersson et al,
2008). I Brunnsviken har ackumulationsbottnar antagits vara bottnar >6 meters djup enligt Hjorth
et al (2016). Brunnsvikens övriga bottnar består av transport- eller erosionsbottnar vilka
karakteriseras av att dess lutning är brantare och att vattenströmmarna är starkare där. Enligt
Hjorth et al (2016) är dessa bottnar svåra att identifiera då de kan förändras med tiden.
Sedimentationshastigheten i Brunnsviken tros varierar mellan de olika ackumulationsområdena
enligt Hjorth et al (2016). Sedimentationstillväxten i Brunnsviken är enligt Karlsson (2016) 0,5
cm/år. Omlagringen av sediment från grundare till djupare bottnar består till stor del av
glaciala/postglaciala leror (Karlsson, 2016). Bottensedimenten i Brunnsviken består av finare
material och vid suspension transporteras de med vattenströmmarna (Hjort et al, 2016).
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Figur 2. Rödfärgad avgränsning för Brunnsvikens ackumuleringsbottnar vid djup > 6 meter och sluttning < 5o. Stjärnorna
illustrerar de olika provtagningspunkterna för TBT vars halter kan läsas av i tabell 2. Lutningen är framtagen utifrån
djupdata från Myrica (2000) tillhandahållits från Niras.

2.2.4 FÖREKOMSTEN AV TBT
Vid sedimentprovtagningar i Brunnsviken utförda av konsultföretaget Niras har TBT analyserats i
ytskiktet 0-2 cm vid provpunkterna B001, B002 och B005 (se figur 2). Värdena anges i relation till
mängd TS. Förekomsten av TBT är hög vid provpunkterna både i söder och i norr med uppmätta
halter till ca 300-400 µg/kg TS i norr och över 600 µg/kg TS i söder (se tabell 2). Enligt beräknat
butyltin degradations index (BDI) finns antydan till en fortlöpande tillförsel av TBT enligt Hjorth
et al, (2016) där en alternativ förklaring kan vara att nedbrytningen av föroreningen är näst intill
obefintlig som ett resultat av de syrefattiga bottnarna.
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Tabell 2. visar uppmätta halter TBT i ytsediment i vikens norra och södra delar.

TBT Halter i Brunnsviken
Provpunkt
B001

TBT (mg/kg TS)
377

B002
B005

3.

312
648

METOD OCH MATERIAL

Den första delen av studien bestod av en litteraturundersökning av rapporter, teorier och tidigare
sammanställda underlagsmaterial. Litteratur och artiklar har sökts via Stockholms Universitets
biblioteks sökmotor LIBRIS och EDS. Interna rapporter har tillhandahållits från Stockholm
Vatten, miljöförvaltningen i Stockholm stad, konsultföretagen Niras och WSP. I vissa fall har även
enklare fakta och litteratur inhämtats. Visst faktaunderlag i rapporten har även tillkommit muntligt
och via emailkontakt. Litteraturundersökningen gjordes innan den praktiska delen av arbetet
utfördes och hade som syfte att skapa ett bra underlag vid förklarandet utav Brunnsvikens speciella
karaktär.
Den andra delen av studien utgjordes av fältarbete med inhämtning av data. Fältarbetet bestod av
två olika moment där sond- och strömkorsmätningar utfördes utmed valda transekter. De olika
fältmomenten beskrivs i närmare detalj under respektive moment. Närmare beskrivning angående
olika förberedelser som gjorts hittas under sektion 3.2 sondmätningar och 3.3 strömkors.
I den tredje och sista delen av studien behandlades och analyserades insamlad data från de olika
fältmomenten vars bearbetningsmetod och verktyg även beskrivs närmare under respektive
moment (sektion 3.2 och 3.3). Vid samtliga moment inhämtades data för väderförhållandena från
sjöfartsverkets applikation för mobila enheter ViVa, där väderstationen Loudden valdes i och med
dess närhet till Brunnsviken. ViVas mätstationer ger information om vindstyrka, vindriktning,
vattenström, skikt, vattennivå, vattentemperatur, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur.
Vattenståndet refererar till föregående års medelvattenyta (Sjöfartsverket, 2016). Vid samtliga
moment hämtades information om lufttemperaturen från SMHI:s applikation för mobila enheter
som baseras på prognoser från SMHI:s prognosdatabas över Stockholmsområdet.
Prognosdatabasen utgår från högupplösta prognosmodeller som möjliggör att se variationer i det
lokala vädret (SMHI, 2016).
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3.1 FÄLTMÄTNINGAR
Sondmätningar användes för att få en övergripande bild över hur vattenmassorna ser ut och beter
sig i Brunnsviken. Resultaten från sondmätningarna gällande temperatur, salinitet och turbiditet
användes för att göra ett antagande för vilket djup språngskiktet befinner sig på utifrån var det
förekommer ett temperatursprång och markanta skillnader i salinitet. Turbiditetskillnaderna
användes för att se om dessa kan visa vart större delen av suspenderat material förekommer och
där med transporten för TBT. Vidare gjordes en geografisk jämförelse mellan transekterna i
relation till djupet för att se om det finns några skillnader för språngskiktsdjupet, vilket kan tyda på
olika ursprung av vattenmassorna. Dessa mönster undersöktes både i de ytligare vattenmassorna
och i bottenvattnet. Eftersom både salinitet och temperatur är parametrar som inte förändras i
någon större omfattning via någon kemisk eller biologisk process utan endast genom mixning och
utspädning med annat vatten är dessa bra att använda vid utvärdering av vattenmassorna (Hjorth,
2016). Indelningen av vattenmassorna användes sedan som underlag vid strömkorsmätningar för
att kunna välja representativa djup vid placering av strömkorsen, för att ta reda på flödets hastighet
och riktning i de olika vattenmassorna.

3.2

SONDMÄTNING

Sondmätningar utfördes för att ta reda på hur skiktningen ser ut för att kunna förstå
vattenvolymernas lägen i viken. Informationen användes även för att få förståelse för
vattenvolymernas rörelser i sjön samt deras speciella karaktär.

3.2.1 INSTRUMENT
Vid fältmätning användes en multiparametersond (YSI EXO2) som har sensorer för konduktivitet,
temperatur, upplöst syre, turbiditet och salinitet. Sonden loggar värden för varje sekund och måste
därför sänkas i jämn takt med djupet för att ge en representativ bild för de verkliga förhållandena
(Hjorth, 2016). Vid den andra sondmätningen som utfördes parallellt med strömkorsmätningen
användes även en tryckmätare (Cera-Diver av märket vanEssen Instruments) för att säkerställa att
alla parametrar mättes vid rätt djup.

3.2.2 FÖRBEREDELSER
Inför första fältmoment 2016-05-13 kartlades 11 tänkta transekter samt 5 provpunkter för
djuphålorna i Brunnsviken i QGIS utifrån Niras underlag (Hjorth et el, 2016) och resultat från
tidigare utredningar. Lokalisering utav djuphålorna i viken gjordes utifrån Myrica (2000)
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djupkonturer i sjön, vilka skapats genom interpolering av djup från ekolod med dGPS.
Sjökonturer, ortofoto och höjddata hämtades från getmap (Lantmäteriet, 2016) vilka även
användes som kartunderlag i QGIS och ArcMap. Efter framställning av transekterna och
djuppunkterna exporterades dessa till gpx-format för import i Garmins Mapsource programvara
för GPS-mottagare, vars underlag användes vid provtagning i fält. Transekternas utspridning och
dess placering i Brunnsviken användes som underlag för att kunna få en representativ bild av
skiktningsvariationer i hela viken. För att få denna återspegling placerades transekterna ut med
viken där möjliga inflöden av sötvatten kan förekomma, utifrån karakterisering av bottnar (se figur
2), vid sjöns bredaste och smalaste partier samt vid de rådande djuphålorna i sjön. Tre
referenspunkter placerades innanför Ålkistan i Brunnsviken samt utanför i Lilla Värtan för att
jämföra de rådande skikten med varandra.

3.2.3 UTFÖRANDE
Sondmätningarna utfördes vid två tillfällen. Den första mätningen var till för att ge en
övergripande bild för hur vattenmassorna i Brunnsviken ser ut samt vilka djup de befinner sig på.
Den andra mätningen var till för att undersöka hur förhållandena ser ut i samband med
strömkorsmätningen samt för beräkning av vattenmassornas tvärsnittsarea vid varje skikt för
vidare beräkning av vattenföringen och masstransporten vid de olika mätpunkterna. Vid den första
fältmätningen (2016-05-13) utfördes 50 sondmätningar längs med 11 transekter (se figur 3). Av de
50 mätningarna utfördes 3 referensmätningar utanför Brunnsviken i Lilla Värtan. Längs med
vardera transekt utfördes 3-4 mätningar och 5 mätningar utfördes vid de djupaste delarna i viken,
vilka identifierades i QGIS efter djupdata. Sondmätningarna gjordes med manuell nedsänkning i
jämn takt och stoppades när sonden nådde botten. Indikation på att botten nåtts uppskattades
utifrån ekolodens djupmätning samt jämförelse med sondens djupmätning och då värdena för
turbiditet eskalerade avsevärt. En waypoint sattes vid alla mätpunkter för att få koordinaterna. Alla
punkter namngavs och kopplades till GPS koordinater som senare importerades i QGIS för vidare
behandling. En andra sondmätning utfördes (2016-06-08) i samband med strömkorsmätningarna
utmed transekterna B2, B4, B5, B6, B8, B9 och B11 där 1-2 mätningar per transekt genomfördes
(se figur 3). En referensmätning utfördes i Lilla Värtan. Mätningar utfördes vid transekter inom de
delar av sjön där ackumulationsbottnar förekommer och transport av TBT bedöms kunna ske (Se
figur 2).

23

Figur 3. Transekt B1-B10, samt waypoints tagna i fält för provtagningar med sond vid respektive mättillfälle.
Djupkonturerna är från Myrica (2000) tillhandahållits från Niras.
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3.2.4 DATABEHANDLING
En mall upprättades i Microsoft Excel för att underlätta databearbetningen där min-, max-, medeloch medianvärden från alla parametrar togs fram för att undersöka standardavvikelsen samt
möjliggöra standardisering. Standardiseringen användes endast för att studera hur vattenmassorna
ser ut samt hur dessa skiljer sig i de olika delarna i viken. Vid det andra mättillfället användes även
data från den externa tryckgivaren för att utesluta eventuella förseningsloggningar som upptäckts
med sonden. I detta skede användes tryckgivarens tider med sondens tider där 1 sekunds intervall
loggad data matchades mot varandra. Mätningarna från sonden gällande de olika parametrarna
kopplades sedan mot djupmätningar från tryckgivaren.

3.3

STRÖMKORS

Mätning av strömkors är en direkt mätmetod och innebär att vattenhastigheten mäts i ett tvärsnitt
vid ett antal punkter utmed vattendraget vars resultat sedan kan användas för beräkning av
vattenföringen genom en tvärsnittsarea (Bergström, 1993). Vattenföringen i denna studie har
beräknats enligt Andersson & Bjerketorp (1973) flytarmätningsprincip. Principen innebär mätning
av vattnets förflyttningshastighet genom att använda en kropp (i detta fall ett strömkors) som följer
vattenmassans flöde vid önskvärt djup.

3.3.1 INSTRUMENT
Strömkorsen består av ett kors som är beklätt med segel. Arean av strömkorset bör vara relativt
stort för att möjliggöra förflyttning med vattenströmmarna enligt Vikström (2001). Vald area av
segel, som bestod av tunn byggplast, sattes därför till 1m2. En boj som bestod av frigolit höll
strömkorset flytande och gjordes så liten som möjligt för att minimera påverkan från vindar. En
tyngd sattes även i botten av strömkorset för att håll den under ytan och på rätt djup i
vattenmassan. Avståndet mellan bojen och korset avgör vart den placerar sig på djupet. En
justerbar lina monterades mellan korset och bojen för att möjliggöra längdreglering. Material av låg
densitet valdes för att undvika att krafter uppstår som kan komma att påverka riktning och
hastigheten i rörelserna, men det är omöjligt att helt undvika tröghetskrafter enligt Vikström
(2001).
3.3.2 FÖRBEREDANDE
Strömkorsen byggdes efter konstruktion i enlighet med design och rådgivning av Tomas Hjorth på
Niras och illustreras i figur 4.
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Figur 4. Strömkorskonstruktion i samråd med Tomas Hjort (Niras) Strömkorset består av en boj som håller korset
flytande vid önskvärt djup, en justerbarlina vars längd ställs in efter önskat djup, fyra segel och en tyngd som håller strömkorset
vid önskvärt djup.

3.3.3 UTFÖRANDE
Baserat på resultaten från de första sondmätningarna som visade tydliga förändringar i
vattenmassornas temperatur och salthalt vid 4-4,5 meters djup (vilket diskuteras i resultatdel 4.1
om skiktning) placerades korsen vid 5 respektive 2 meters djup. Strömkorsen på 5 meters djup
lämnades kvar i 40 min för loggning vid totalt 9 platser utmed de valda transekterna (se figur 3)
och i djuphålor för att få en tillfällig bild av strömriktningar och hastigheter. Tre strömkors
placerades i ytvattnet vid 2 meters djup för att få en uppskattning över hur ytvattenströmmarna går
i Brunnsvikens norra-, mellersta- och södradelar. De ytliga strömkorsen placerades mitt i
transekterna 8, 5 och 2. Genom att placera strömkorsen där vattenströmmarna tros vara som
störst, vilket oftast är vid vattendragens mitt (se sektion 2.1.1), tillämpades
maximalhastighetsmetoden enligt Andresson & Bjerketorp (1973) vilket gjordes vid alla skikt i
denna studie.
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3.3.4 DATABEHANDLING
Informationen från strömkorsen som loggats i GPS extraherades i Garmins mjukvara Mapsource.
Onormala värden sållades bort för att sedan kunna beräkna medelhastigheterna för vardera
mätning. Den gpx fil som skapades i loggern fördes även in i ArcMap för att kunna se
flödesriktningen för vardera mätning. Vektorer skapades efter analys av flödesriktningen i ArcMap
för att illustrera i vilken riktning flödena gick vit mättillfället.

3.4

ÖVERSLAGSBERÄKNINGAR

För att kunna utföra beräkningar för vattenföring, transporttid och masstransport genom alla
transekter där sond- och strömkorsmätning utförts användes tidigare nämnda djupmodell.
Djupprofiler extraherades längs med transekterna i ArcMap 3D-Analyst och importerades i Excel
för att räkna ut de olika vattenmassornas tvärsnittsarea i sina olika skikt. Tvärsnittsareorna
användes sedan för att beräkna vattenföringen vid transekterna B2, B4, B5, B11, B6 och B8, då
flödet antas röra sig tvärs dessa sektioner av viken baserat på djupkonturerna och
gravitationskraften. Beräkningsmetoden som användes gällande vattenföringen har gjorts efter
Andersson & Bjerkertorp (1973) där flödet för vattenvolymen per tidsenhet beräknats utifrån
vattnets medelhastighet förbi transektens tvärsnittsarea vars samband kan ses i ekvation 1.

𝑄 = 𝐾𝜈̅ A̅ (Ekvation 1)
Q = Vattenföringen (m3/s)
𝜈̅= Medelhastigheten för vatten (m/s)
̅= Medelvärdet för tvärsnittsarea (m2)
A
K =Koefficient för ojämn botten (0,6)
Medelhastigheten har beräknats för den totala sträckan som strömkorset har färdats under utsatt
tid. Koefficienten för ojämn botten har använts efter Andersson & Bjerkertorp (1973) tabell, vilken
används som en reduktionsfaktor för vattenflödet. Identifiering av olika vattenmassor gjordes
utifrån sondmätningarnas resultat som sedan delades upp i olika skikt längs vardera transekt. De
olika vattenmassornas tvärsnittsarea beräknades utifrån djupdata, där yt- och bottenskiktets
medelvärde för djupet användes för beräkning enligt Andersson & Bjerkertorps (1973) metod för
beräkning av tvärsnittsareor med ojämna ytor. Ytskiktets djup har antagits vara densamma längs
med vardera transekt. Bottenvattnets övre yta har antagits vara horisontell vid samma djup som
ytlagrets botten, där längden blir betydlig kortare än för ytvattnet. Medeldjupen hos de olika
skikten multiplicerades sedan med transektens längd, som antogs vara vattenytan, för att få fram
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tvärsnittsarean. Transporttiden beräknades mellan transekter med antagande om att det sker
bidragande inflöden från norr, söder och Lilla Värtan till mätpunkterna för TBT (se figur 5). Detta
gjordes för att se om det förekommer några geografiska skillnader i transporttider från de olika
delarna i Brunnsviken vars sträckor baserats på vart inflödena till viken sker (se figur 2).
Transporttiden definieras enligt ekvation 2.

𝑡=

𝐷
𝑞

(Ekvation 2)

t= transporttiden (s)
D= avståndet (m)
q= Specifika utflödet (m/s)
Gällande transporten av TBT antas en viss mängd suspenderad substans med en antagen halt av
TBT vilken baserats på de värden som uppmätts i ytsedimenten (se tabell 2) i Brunnsviken av
Hjorth et al, (2016). Vidare användes den uppskattade transporttiden för en viss volym där det
antas att sedimentation sker av TBT när de når de norra delarna av Brunnsviken. Den uppmätta
turbiditeten antogs motsvara både suspenderat material och TS vilket beskrivs genom att 1 FNU =
1 mg/l TS (Göransson et al, 2011). Medelvärde av turbiditeten vid vardera transekt (se tabell 12, e)
användes för att uppskatta mängden suspenderat material enligt sambandet som beskrivs i avsnitt
2.1.3. För att få en uppskattning om mängden TBT som transporteras i suspenderat material
antogs att partiklarna innehåller samma halter TBT som uppmätts i ytsedimenten (se tabell 2).
Koncentrationen C av TBT multiplicerades sedan med flödet Q i det aktuella skiktet för att få ett
mått på hur stor mängd M av ämnet som kan röra sig vid varje transekt. Beräkningsmetoden
användes utifrån ekvation 3 där koncentrationerna för TBT kan hittas i tabell 2.
𝑀 = 𝐶 ∗ 𝑄 (ekvation 3)
M= Masstransport (g/s)
C= Koncentration (g/l)
Q= Volymetriska flödet (l/s)
I denna studie har det antagits att TBT transporteras enligt endimensionell väg i enlighet med
advektion som är enklare att beräkna än dispersion.
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Figur 5. Uppmätta sträckor för vart transporttiderna har beräknats. Sträckorna baseras på var inflödet till viken
sker samt var TBT analyserats. (Djupkonturer från Myrica (2000) har tillhandahållits från Niras).
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3.5

LITTERATURUNDERSÖKNING OCH ANNAN DATA

Flödesstatistik har inhämtats från SMHIs Vatten Webb S-HYPE vars värden är baserade på modell
beräkningar för den totala vattenföringen mellan åren 1981-2010 från vattenförekomsttiden
SE658507-162696. Flödestatistiken som inhämtats gäller medelvärdet av varje års högsta
dygnsvattenföring, medelvärdet av dygnsvariationen under hela perioden och medelvärdet av varje
års lägsta dygnsvariation (Se tabell 9). Användning av dessa värden bör antas med försiktighet
enligt SMHI (2013) då statistikberäkningarna baseras på data från en mätpunkt och att den lokala
informationen därför kan vara bristfällig. Statistik gällande omsättningstiden för Brunnsviken har
även hämtats från SMHI Vatten Webb S-HYPE gällande månadsvärden från perioden 1995-2014
använts för att få information om hur omsättningen varierar över året. Noggrannheten för
flödesdata är ±10%. Data-underaget inkluderar bidrag från alla eventuella delavrinningsområden
uppströms Brunnsviken och ser till sötvattentillrinning. Värdena inkluderar inte nederbörd som
faller direkt mot vattenytan. Omsättningstiden refererar till vattnets ålder då den lämnar
vattenförekomsten då inflödet är antaget att ha åldern noll (SMHI, 2016). Beräknade värden
gällande omsättningstiden i yt- och bottenvatten från Karlsson(2016) har även använts för att få en
indikation om transporttiderna är större än omsättningstiderna i respektive lager (se tabell 10).

3.6

KÄLLKRITIK OCH METODKRITIK

Sondmätningar har endast utförts vid två tillfällen och med olika många provtagningspunkter vid
båda tillfällena. För att få högupplösta resultat som är mer trovärdiga krävs därför fler
provtagningstillfällen med lika många provtagningspunkter. För att få en uppfattning hur
Brunnsviken förändrar sig över året och om dess karaktär förändras mellan säsonger vid olika år
krävs fler mätningar då de mätningar som utförts i denna studie endast representerar momentana
värden från det exakta mätningstillfället. Fältundersökningen skall ses som en känslighetsstudie och
pilot där resultaten endast skall betraktas som en överskådning för att möjliggöra för framtida mer
genomgående och detaljerade mätningar av liknande karaktär. Felmätningar kan ha utförts i fält vid
den första fältmätningen på grund av avsaknaden av en extern tryckgivare och eventuella
förseningsloggningar kan därför ha förekommit. Strömkorsmätningsmetoden är en förenkling och
för att få utförligare resultat gällande strömriktningar- och hastigheter bör därför mätningar utföras
under ett flertal gånger under hela året och under flera år. Strömkorsmätningarna utfördes när
rådande väderförhållanden inte var optimala på grund av blåst och regn som kan ha kommit att
påverka strömningsresultaten i studien. Rådande båttrafik i viken kan även ha kommit att bidra till
vågor och strömmingar som kan ha påverkat resultaten. Det förekommer troliga felkällor i
djupmodellen då den har skapats genom interpolering av djupkonturer men godtas ändå i denna
30

undersökning för att kunna få en övergripande bild över vattenflödena. Därför bör de värden som
har beräknats utifrån djupprofilerna antas med försiktighet och ses som ungefärliga. Variationer i
vattenståndet eller vattenföringen har bortsetts från då det saknas en lokal vind- och
vattenståndsstation i Brunnsviken. Vid beräkningarna bör därför varje vattenmassa ses som en
homogen volym utan någon påverkan från utomstående parametrar. Vid högupplöst data finns
risken för störningar i form av vågtoppar och vågdalar vilket gör att resultaten lätt kan underskattas
eller överskattas. På kort tidskala eller obefintlig tidskala som vid denna studie, blir effekten större
än om längre tidskala används där det blir lättare att bortse från dessa störningar. Även om
dispersion kan ha en signifikant påverkan på uppehållstiden i sjöar och vikar, så har den ignorerats
i denna studie för att undvika komplexiteten och nödvändigheten av numeriska beräkningar vilka
ligger utanför tidsramen för denna studie. Det har antagits att samma mängd eller koncentration av
TBT transporterats tillsammans med samma mängd suspenderat material utifrån uppmätta resultat
vid provpunkterna B001, B002 och B005. Ovan nämnda resonemang medför därför att resultaten i
denna rapport endast bör ses som översiktliga och godtas med viss försiktighet.

4.

RESULTAT

4.1

SKIKTNING

Vid den första sondmätningen (2016-05-13) var det klart väder med en lufttemperatur på 14oC
(SMHI, 2016). Medelvindshastigheten låg på 0,6 m/s från ost och rådande vattenstånd var -20 cm
från föregående års medelvattenyta (Sjöfartsverket, 2016).
Två tydliga vattenmassor kan observeras utifrån sondmätningarna (se figur 6). Geografiskt sett är
temperaturskillnaderna relativt homogena där temperatursprång kan ses på 2,1-4,9 meters djup
med en minskning med 1-2 oC vid den första mätningen (2016-05-13). En mycket svag indikation
på att ytterligare ett språng sker vid 7-8,5 meters djup observerades, men var svårtydd då den
varierade mellan transekterna. Saliniteten är relativt homogen geografiskt med sötare vatten vid
ytan och saltare vid botten. Vid transekt B11 och B5 i närheten av Ålkistan i vikens mellersta delar
är ytvattnet sötare och salinitetsprånget vid transekt B11 (8 meters djup) sker djupare än vid
resterande transekter i viken (4 meters djup) vilket kan ses i figur 6 a), b) och c).
Referensmätningen gällande temperatur och salinitet av vattenmassorna i Lilla Värtan indikerar på
sötare ytvatten ned till 6,5 meters djup vid jämförelse med vattenmassorna i Brunnsviken (se figur
7), vilket står i kontrast till vad som angetts vara normalfallet i området (se avsnitt 2.2.1 om
geografisk och historisk bakgrund). Vikens ytvattnentemperatur ligger på ca 15-17,5 oC (figur 6)
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vilket ger en geografisk skillnad på 1-2 oC. Resultaten som presenteras i figur 6 och tabell 3
användes vid bestämning för placering av strömkorsen i viken vid efterkommande mättillfälle
2016-06-08.
Tabell 3. Medelvärden för respektive uppmätt parameter vid djup av 1m, 5m och 10m vid första mätningen 2016-05-13.
Valet av djup gjores baserat på SMHIs data gällande omsättningstider.

Medelvärden vid 1 meters djup
Transekt
2
4
5
6
8
9
11

Depth m Temp °C Sal psu ODO mg/L Turbidity FNU
0.9
17.1
2.4
9.9
2.2
0.8
16.9
2.4
10.2
1.9
1.0
16.9
2.3
10.1
2.3
0.9
17.0
2.4
10.3
6.0
1.0
16.5
2.4
10.2
1.9
1.0
16.1
2.4
10.3
1.6
1.0
15.8
2.2
10.5
3.0

Medelvärden vid 5 meters djup
Transekt
2
4
5
6
8
9
11

Depth m Temp °C Sal psu ODO mg/L Turbidity FNU
5.2
11.1
2.5
10.5
2.2
5.2
10.8
2.6
10.4
2.5
5.1
10.7
2.6
10.2
2.7
5.1
10.8
2.6
10.4
4.5
5.1
11.1
2.6
10.1
3.3
5.0
12.2
2.6
10.1
2.6
5.1
10.8
2.6
10.3
2.6

Medelvärden 10 meters djup
Transekt

Depth m Temp °C Sal psu ODO mg/L Turbidity FNU
2
10.1
7.3
3.1
7.5
2.5
4
10.1
7.1
3.1
5.0
2.7
5
10.1
6.9
3.1
4.8
4.5
6
8
9
10.0
6.9
3.1
4.3
4.8
11
10.0
6.8
3.1
4.5
3.8
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a)

b)
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c)

Figur 6. Översikt av hur temperatur och saliniteten förändras med djupet vid vardera transekt i Brunnsviken. a) visar de
södra delarna, b) visar de mellersta delarna och c) visar de norra delarna. Resultaten är baserade på data från den första
sondmätningen (2016-05-13), och har använts som underlag för placering av strömkorsen.
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Figur 7. Temperatur och salinitets skillnader mellan vattenmassorna i Lilla Värtan och Brunnsviken, vid transekt B11
som ligger närmast Ålkistan där det förekommer vattenutbyte.

Vid den andra sondmätningen 2016-06-08 förekom regnskurar på förmiddagen och kraftig blåst
med en medelvindshastighet på 6,3 m/s i nordvästlig riktning. Lufttemperaturen låg på 10oC och
rådande vattenstånd var -23 cm från föregående års medelvattenyta (Sjöfartsverket, 2016).
I de södra delarna av Brunnsviken ses ett tydligt temperatursprång vid ca 5 meters djup vilket
sträcker sig ned till ett djup på ca 6 meter vid transekterna B9, B8 och B6 (se figur 8 a)). Saliniteten
är homogen ned till 5 meters djup där det sedan sker en tydlig ökning (se tabell 4). Turbiditeten är
homogen ned till 5 meters djup där den sedan ökar markant (se figur 9 och tabell 4). Vid
Brunnsvikens mellersta delar lägger sig temperatursprånget ytligare vid ett djup på ca 4 meter vid
transekt B5 och B11 (se figur 8 b)). Vid Transekt B4 sker temperatursprånget vid ca 3 meters djup.
Saliniteten är homogen vid transekterna B5 och B11. Vid B4 ses ett stort tydligt salinitetssprång vid
5 meters djup. En turbiditetsökning sker vid 5 meters djup men är som störst vid 9 respektive 11
meters djup (se figur 9). Vid Brunnsvikens norra delar lägger sig temperatursprånget vid ca 2
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meters djup vid transekterna B2 och B1 (se figur 8 c)). Temperaturskillnaden i djupprofilen är inte
lika tydlig vid dessa transekter utan indikerar en mer jämn temperatursgradient med djupet.
Salinitetskillnaden är inte lika markant vid transekterna B2 och B1 än vid transekter längre söderut
(se figur 8 & tabell 4). Turbiditeten är större vid ytan och botten men är annars homogen i hela
vattenmassan vid Brunnsvikens norra delar (se figur 9). Tabell 4 visar hur medelvärdet för de olika
parametrarna ser ut i vikens olika delar vid 1, 5 och 10 meters djup.

Tabell 4. Medelvärden för respektive uppmätt parameter vid djup av 1m, 5m och 10m vid den andra mätningen 2016-0608. Valet av djup gjordes baserat på SMHIs data gällande omsättningstider.

Medelvärden vid 1 meters djup
Transekt Depth m Temp °C Sal psu ODO mg/L Turbidity FNU
2
-0.9
19.7
2.3
9.0
0.4
4
-1.1
19.7
2.4
9.1
1.6
5
-1.0
19.9
2.4
9.0
1.7
6
-1.0
19.9
2.4
8.8
1.8
8
-1.0
19.8
2.4
8.8
1.8
9
-1.0
20.1
2.4
8.6
1.9
11
-1.0
20.1
2.4
8.9
1.7

Medelvärden vid 5 meters djup
Transekt Depth m Temp °C Sal psu ODO mg/L Turbidity FNU
2
-5.1
15.3
2.4
5.6
0.7
4
-5.1
15.6
2.3
6.6
2.6
5
-5.0
16.6
2.5
7.5
2.3
6
-5.0
18.4
2.4
7.7
2.3
8
-5.1
18.2
2.4
7.9
2.2
9
-5.1
18.6
2.4
8.1
2.0
11
-5.0
15.5
2.5
6.9
2.3

Medelvärden 10 meters djup
Transekt Depth m Temp °C Sal psu ODO mg/L Turbidity FNU
2
-10.1
9.1
2.7
1.6
2.0
4
-10.1
9.8
2.7
1.4
3.1
5
-10.3
9.2
2.7
1.1
6.8
6
8
9
11
-10.0
9.1
2.8
1.3
3.8
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a)

b)
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c)

Figur 8. Översikt av hur temperatur och saliniteten förändras med djupet i Brunnsvikens olika delar. a) visar de södra
delarna, b) visare de mellersta delarna och c) visar de norra delarna. Resultaten är baserade på data från den första
sondmätningen (2016-05-13), och har använts som underlag för placering av strömkorsen
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Figur 9. Turbiditetsprofil i Brunnsvikens södra-, mellersta- och norra delar. Resultaten är från andra provtillfället 2016-0608.
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4.2

FLÖDESHASTIGHET OCH -RIKTNINGAR

Flödeshastigheten visar sig vara relativt homogen i Brunnsvikens olika delar (se tabell 5). Resultat
från mätning vid punkt K3 och K9 vilka mättes utmed transekt B2 och vid djuphålan D1 som är
belägna i Brunnsvikens norra delar tyder på att vattenmassorna där har en lägre hastighet än övriga
vattenmassor i viken. Exempelvis uppmättes vid K3 betydligt långsammare strömningar (0,026
m/s) i jämförelse med K9 (0,057 m/s). K1 som är belägen relativt central i viken vid transekt B5
uppvisade även en lägre medelhastighet på 0,068 m/s jämfört med K7 som uppvisar den högsta
hastigheten på 0,094. Övriga vattenmassor har en medelhastighet på ca 0,08 m/s.
Strömhastigheten för de olika mätningarna kan läsas av i tabell 5. Dessa värden är baserade på
hastigheten det tog att förflytta strömkorset en viss sträcka över en viss tid.

Tabell 5. Data från strömmätningar. Strömkorsens placering och riktning kan läsas av i figur 10. Antalet mätningar visar
hur många GPS loggningar som medelvärdet har räknats ifrån. Tiden anger loggningstid och längden refererar till hur långt
korsen har förflyttat sig under den tiden.
Mätpunkt Mätningar Transekt Mätdjup (m) Bottendjup (m)
K3
51
D1
5
12
K5
515
B8
5
8
K6
513
B11
5
9
K9
592
B2
5
10
K11
670
B8
2
10
K1
510
B5
5
8
K2
552
B4
5
12
K4
669
B6
5
8
K7
588
B5
5
9
K8
649
B5
2
10
K10
667
B2
2
10

Längd (m) Tid (min) Medel hastighet (m/s)
63
40
0.0263
204
43
0.0907
180
42
0.0714
169
49
0.0575
257
56
0.0765
171
42
0.0679
212
46
0.0768
262
56
0.0728
277
49
0.0942
280
54
0.0864
249
55
0.0755

Strömkorsen har färdats åt olika håll vid 5 respektive 2 meters djup. De har även färdats olika
sträckor baserat på vart i viken de befann sig, vilket tyder på att vattenmassorna rör sig med olika
hastigheter i vikens delar. Strömmarna vid 2 meters djup visar en flödesriktning från öst till väst i
söder och från väst till öster i norr. De flesta strömningarna tycktes vid mättillfället ske mot
Brunnsvikens mellersta delar mot transekt B4 (se figur 10) där utpumpningen sker.
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Figur 10. Visar flödesriktningen i Brunnsviken vid 5meter respektive 2 meters djup. Riktningarna gäller mätningstillfället
2016-06-08. Riktningarna är baserade på data från GPS mätningar med strömkors. Bilden är endast en schematisk skiss
och pilarnas storlek är överdrivna för att tydliggöra flödesriktningen. Vinklade pilar visar bara att riktningen har ändrats
under mätningen. Djupkonturer är från Myrcia (2000) vilka tillhandahållits från Niras.
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4.3

VATTENFÖRING OCH TRANSPORTTID

Värden från strömningshastigheter användes för beräkning av vattenföringen vid alla transekter,
vilka bör ses som ungefärliga, och ger en övergripande uppfattning om de rådande vattenflödena i
viken (se tabell 6). Flödet för alla vattendrag, dagvatten och grundvatten har antagits vara konstanta
vid alla beräkningar. Evaporationen och nederbörden har bortsetts från då de är så pass små
jämfört med övriga flöden.
Som tabell 6 visar är bottenvattnets volymetriska flöden Q (m3/s) som minst vid B6 där flödet
uppmätts till 12, 9 m3/s. Vid transekt B11 ligger flödet på 36, 3 m3/s, vid B5 och B2 ligger flödena
runt ca 70 m3/s och de är som störst vid B8 (107,6 m3/s) och B4 (129, 7 m3/s). Se figur 11 för den
geografiska variationen i volymetriskt flöde. De volymetriska flödena i ytskikten är betydligt större
än det underliggande bottenvattnet.
Tabell 6. Strömkorsmätningarna i form av medelhastigheter, den beräknade vattenföringen vid tvärsnittsarean för varje
transekt. Strömkorsmätningarna utfördes 2016-06-08. Q vid vardera transekt Illustreras i figur 11.

Bottenlager
2

Transekt
B11
B2
B4
B5
B6
B8

Area ( m )
508
1213
1689
1096
177
1186

3

Hastighet q (m/s) Vattenföring Q (m /s)
0.0714
36.3
0.0575
69.8
0.0768
129.7
0.0679
74.3
0.0728
12.9
0.0907
107.6

Ytlager
2

Transekt
B2
B5
B8

Hastighet m/s Vattenföring Q (m3/s)
0.0755
138.4
0.0864
186.8
0.0765
184.1

Area ( m )
1835
2161
2407

Tabell 7. Visar i den övre rutan inhämtad flödestatisitk från SMHI S-HYPE för perioden 1981-2010 gällande
vattenförekomsttid: SE658507-162696. Den undre rutan visar egna beräknade volymetriska värden för vattenföringen
baserat på data från strömkorsmätningar (2016-06-08).

Flödesstatisitk 1981-2010 (SMHI)
Vattenföring (m3/s)
1.01
0.13
0.01

Max
Medel
Min

Egna beräkningar
Bottenvatten (m3/s)
Max
129.7
Medel
71.8
Min
12.9
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Ytvatten (m3/s)
186.8
169.8
138.4

Den beräknade transporttiden mellan de uppmätta sträckorna från söder-, norr- och
mellerstadelarna (se tabell 8) visar att transporttiden för TBT på sträckan från söder till
uppmätningspunkterna i norr uppgår till 8,3 och 10,7 timmar (se figur 11). Från Ålkistan till
uppmätningspunkterna 3,9 och 6,2 timmar och från norr till uppmätningspunkterna 2,9 och 5,2
timmar. Det är den tiden det antas ta för en partikel att färdas den uppmätta sträckan (se figur 11)
förutsatt att alla förhållanden inte förändras utan är konstanta under hela perioden. Resultatet
baseras även efter att ingen interaktion eller påverkan från underliggande eller överliggande
vattenmassor förekommer.

Tabell 8. Beräknade transporttiderna utmed sträckorna som illustreras i figur 5. Tiderna presenteras både i timmar och
sekunder ut med varje sträcka. Transporttiderna gäller för bottenvattnet och baseras på strömkorsens hastigheter vid 5 m djup.

Transporttider
Transportsträcka Avstånd (m) Transporttid (h) Transporttid (s)
1-B002

2307

8.3

29918

1-B001
2-B002
2-B001
3-B002
3-B001

2971
1000
1664
1260
596

10.7
3.9
6.2
5.2
2.9

38566
14150
22450
18765
10411
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Figur 11. Beräknade flödeshastigheter och transporttider i Brunnsviken. Flödeshastigheten Q anges i (m3/s) och
transporttiderna anges i (h). Sträkorna kan läsas av i tabell 8. (Djup kontur från Myrica (2000) har tillhandahållits från
Niras).
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4.4

OMSÄTTNINGSTID

Teoretiska beräkningar av omsättningstiden är endast en approximation och behöver inte stämma
överens med hur det ser ut i verkligheten. Trots detta kan omsättningstiden ändå ge en
uppskattning för den tid en förorening förblir i sjön innan den försvinner ut via utflödet
(Bergström, 1993). Baserad på information hämtad från SMHI Vatten Webb för perioden 19952014, varierar omsättningstiden i Brunnsviken över åren. Tydliga toppar och dalar kan läsas i figur
12 där omsättningstiden är som störs över sommarhalvåret och som kortast under vinterhalvåret.
Informationen hämtad från SMHI visar även att det förekommer en stor variation i
omsättningstiden mellan vissa år där variationen för alla månader mellan olika år är mer än 100
dagar. Dessa resultat kan bero på att det under vissa år förekom mindre eller mer nederbörd i
området. Då mätningarna utförda i denna studie skedde under juni månad är det dessa
omsättningstider som är av största intresse, där variationen ligger på 4-166 dagar och medelvärdet
för omsättningstiden i hela vattenmassan är 56 dagar (se tabell 9). Tittar man mer specifikt på
omsättningstiden vid olika djup så är den som längs mellan mars-juli vid 0,5 meters djup, feb-juni
vid 5 meters djup, mellan feb-maj vid 10 meters djup och jan-mar vid 14 meters djup. Under Juni
verkar omsättningstiden vara relativt homogen i hela vattenmassan från ytan till botten där
omsättningstiden är som lägst vid 5-10 meters djup (se tabell 9).

Tabell 9. Brunnsvikens omsättningstid i dagar vid respektive djup för perioden 1995-2014. Informationen är hämtad från
SMHIs Vatten Webb.
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Figur 12. Omsättningstiden (dagar) för varje månad under perioden 1995-2014. Data är inhämtad från SMHI Vatten
Webb S-HYPE (2016).

Information hämtad från Karlsson (2016) (se tabell 10) visar linkande omsättningstider som SMHI
gällande ytvattnet, men skiljer sig med ca 15 dagar gällande djupvattnet under juni månad. Även
dessa omsättningstider är betydligt längre än de beräknade transporttiderna i tabell 8.

Tabell 10. Teoretiskt beräknad omsättningstid för yt- och djupvatten med respektive utan pumpning. Värdena är hämtade
från Karlsson (2016). Pumpningsflödet som används vid beräkning har varit 600 l/s med pumpning.

Teoretisk omsättningstid beräknad av Karlsson (2016)
Omsättningstid (dagar)
Ytvatten
Djupvatten

Med pumpning
57.8
39.6
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Ingen pumpning
94.4
>365

4.5

MASSTRANSPORT AV TBT

Masstransporten över de olika transekterna i Brunnsviken varierar där de större transporterna av
partikelbundet TBT sker vid transket B4 vid vikens mellersta delar där viken är som bredast och
djupast. Koncentrationen av partikelbundet TBT (µg/kgTS) som används vid beräkning är enligt
de uppmätta värdena vid provpunkt B001 (377 µg/kgTS), B002 (312 µg/kgTS) och B005 (648
µg/kgTS). Transekten med näst störst transport är B8 vid vikens södra delar och den transekt som
har lägsta masstransporten är B6 som befinner sig mellan vikens södra och mellersta delar (se figur
3). Resultaten gällande övriga transekter kan ses i tabell 12 där mängden masstransport som sker
över ett år, per dag och timme presenteras. De värden som har använts för beräkning av resultaten
i tabell 11 är medelvärden för turbiditet vid djup större än 5 meter.

Tabell 11. Värden använda för masstransportberäkning (resultat kan ses i tabell 12).
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Tabell 12. Visar resultaten för masstransporten för TBT i a) M (g/h), b) M (g/dag) och c) M (Kg/år).
Enhetsuppdelningen är gjord för att få en så bra översikt som möjligt gällande hur stor masstransporten av tbt som sker över
vardera transekt enligt figur 3. Resultaten baseras på värdena som presenteras i tabell 11.

a)

Masstransport av TBT över transekt i g/timme
Transekt
B11
B2
B4
B5
B6
B8

b)

M (g/h) B001

M (g/h) B002

M (g/h) B005

(377 ug/kgTS)

(312 ug/kgTS)

(648 ug/kgTS)

0.150
0.100
0.471
0.378
0.065
0.462

0.124
0.083
0.389
0.313
0.054
0.382

0.258
0.172
0.809
0.650
0.113
0.794

Masstransport av TBT över transekt i g/dag
Transekt
B11
B2
B4
B5
B6
B8

c)

M (g/dag) B001

M (g/dag) B002

M (g/dag) B005

(377 ug/kgTS)

(312 ug/kgTS)

(648 ug/kgTS)

3.6
2.4
11.3
9.1
1.6
11.1

3.0
2.0
9.3
7.5
1.3
9.2

6.2
4.1
19.4
15.6
2.7
19.0

Masstransport av TBT över transekt i kg/år
Transekt
B11
B2
B4
B5
B6
B8

M (kg/år) B001

M (kg/år) B002

M ((kg/år) B005

(377 ug/kgTS)

(312 ug/kgTS)

(648 ug/kgTS)

1.3
0.9
4.1
3.3
0.6
4.0

1.1
0.7
3.4
2.7
0.5
3.3

2.3
1.5
7.1
5.7
1.0
7.0
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5

DISKUSSION

5.1

SKIKTNING OCH TURBIDITET

En tydlig homogen skiktning gällande temperaturskillnader har hittats vid ca 2-5 meters djup vid
den första mätningen och 3-6 meter vid den andra mätningen i vikens södra och mellersta delar (se
figur 6 a) och b)). Indikationer om djupare skiktningar varierar geografiskt, vilket troligen beror på
att djupet vid de olika mätpunkterna varierar. I de norra delarna ses en tydligare skiktning vid den
första mätningen än vid den andra (se figur 6 c) & 8 c)), där temperatur och salinitetskillnaderna
inte är lika markanta. Detta kan bero på att det strömmar in mer salt vatten mot den norra delen av
viken eftersom att det blir djupare åt det hållet när vatten har kommit in från Ålkistan. Detta kan i
sin tur bidra till att det är ett tunnare skikt med utsötat vatten i norra delen jämfört med den södra
delen. Vattenmassans temperaturskillnader är mindre där kallare vatten förekommer närmare ytan i
jämförelse med resten av viken, vilket möjligen indikerar ett inflöde av kallare vatten från Råstaån.
Detta kan bidra till en omblandning, men borde, om det var omfattande, ge ett tjockare skikt i
ytvattnet (vilket diskuteras i teoridelen i avsnitt 2.1.2 om temperatur-, salinitet- och vinddriven
omblandning). Saliniteten visar sig vara relativt geografiskt homogen i viken (se tabell 4 & 3) med
ett saltare vatten vid botten och rådande salinitetsprång vid ca 4 meters djup förutom vid vikens
mellersta delar (B11) bort mot Ålkistan där språnget istället lägger sig vid 8 meters djup (se figur 6
b) & 7 b)). Det är intressant att ett sötare vatten förekommer närmare Ålkistan vid första
mätningen, vilket kan bero på att det förekommit ett stort utflöde från exempelvis Mälaren vid
mättillfället, vilket då möjligen kan ha sötat ytvattnet mer utanför Brunnsviken än innanför. Vid
den andra mätningen har Lilla Värtan blivit saltare än Brunnsvikens mellersta delar, vilket indikerar
att sötvattentillrinningen till Lilla Värtan minskat och där med sötvattentillförseln via Ålkistan in till
Brunnsviken (se avsnitt 2.2.2 om vattenutbyte och omsättning). Detta visar att det inflödande
vattnets karaktär har ändrat sig mellan de olika mätningarna och påverkar därmed skiktningen i
viken. Vattenmassornas temperatur och salinitetskillnader försvårar omblandningen där viken är
som mest skiktad enligt Petrie & Bugden (2002) teori (se avsnitt 2.1.2 om temperatur-, salinitetoch vinddriven omblandning). Vilket resultaten (figur 8 a) & b)) visar är i vikens södra och
mellersta delar. En sötvattenkil vid B4 (se figur 8 b)) visar en tydlig separation av vattenmassorna
jämfört med B5 och B11 i vikens mellersta delar, vilket kan bero på att det inströmmande
salthaltiga vattnet från Lilla Värtan möter det sötare vattnet från vikens norra delar (se figur 7 c))
vid B4 .
Turbiditetsskillnader förekommer mellan de olika delarna i viken vid den andra mätningen (se figur
9) där en tydlig transport av suspenderat material troligen sker från djup >5 meter i de södra- och
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mellersta delarna och närmast ytan och botten i de norra delarna av viken. Att transporten av
suspenderat material är begränsad till ytan och botten i de norra delarna indikerar förutsättningar
för ackumulering av TBT i dessa områden (se avsnitt 2.1.3 om transport av föroreningar och
bottenmaterial & 2.2.4 om förekomsten av TBT). Den höga tubiditetsökningen vid 5 meters djup i
övriga delar indikerar transport av suspenderade material och därav TBT (se avsnitt 2.1.3 om
transport av föroreningar och bottenmaterial). Detta resonemang bekräftas av att
strömningshastigheterna är lägst i vikens norra delar och högst vid de mellersta och södra delarna
(se tabell 5). Resonemang baseras efter Andersson et al (2008) som menar att en ökad vattenföring
bidrar till ökad halt suspenderat material. Även Göransson et al (2011) menar att det finns en stark
korrelation mellan suspenderat material och vattenflöden (se sektion 2.1.3 om transport av
föroreningar och bottenmaterial & 2.2.3 om transport och sedimentering). Det rika
vatteninnehållet och fluffigheten hos sedimenten kanske även förenklar transporten av TBT som
suspenderas tillsammans med sedimenten och på så sätt får en lättare spridning, vars resonemang
stödjs av Hjorth et al (2016) undersökning (se avsnitt 2.2.3 om transport och sedimentering).

5.2

FLÖDESHASTIGHET OCH FLÖDESRIKTNING

Strömningsriktningarna vid vikens södra, norra och mellersta delar (B6, B5, B11 och B2) rör sig
mot B4 i vikens mellersta delar, vid mätning på 5 meters djup (se figur 10). Utpumpningen av
vatten sker i vikens mellersta delar, vilket möjligen bidrar till ett strömningsmönster mot dessa
områden. Detta skulle i sådant fall bekräfta resonemanget kring att söt- och salt vatten möts i
vikens mellersta delar vilket diskuterades ovan i avsnitt 5.1 om skiktning och turbiditet. Vidare
verkar det som att vattenmassorna vid B4 rör sig mot norr där vattenmassorna är mer omblandade
med en mer diffus skiktning och en lägre strömningshastighet än vikens övriga delar (se tabell 5).
Detta förstärker resonemanget kring möjlig avsättning av TBT vid provpunkt B001 och B002.
Resultaten från den andra sondmätningen (2016-06-08) som visar att skiktningen i vikens södra
delar börjar vid 5-6 meters djup, indikerar en möjlig felmätning gällande strömkorsmätningen i
dessa områden. Korsen borde istället ha placerats djupare än 5 meter för att kunna visa vilken
riktning bottenvattnet rör sig. Det samma gäller i vikens mellersta delar vid K5 och K11 där ytoch bottenvatten verkar röra sig i samma riktning. Då dessa kan vara möjliga felmätningar bör
beräkningarna gällande flödeshastighet och transporttider därför tas med viss försiktighet vid dessa
områden.

5.3

VATTENFÖRING OCH TRANSPORTTID

Vattenföringen är som lägst mellan vikens södra och mellersta delar vid B6 (se figur 11) och stödjs
inte av att transekten är smalare och grundare där, vilket ger en mindre tvärsnittsarea än resterande
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delar i viken. Enligt SMHI(2008) borde detta bidra till starkare strömmar än där tvärsnittsarean är
större (se avsnitt 2.1.2 om temperatur, salinitet och vinddriven omblandning). Resultatet talar i
motsatt riktning, där de snabbaste hastigheterna och flödena kan ses där viken är som bredast och
djupast (B4 och B8). De låga flödena som beräknats vid B6 kan bero på att mätvärdena i tabell 5
har relativt liknande strömhastigheter, men att tvärsnittsarean är betydligt lägre vid B6 än vid
övriga transekter. Om mätningar längs strandkanterna även hade gjorts skulle dessa troligen visa
lägre hastigheter i randen av de bredare passagerna än vid B6 och om beräkning av medelflödet
sedan hade gjorts skulle sannolikt systemet få en bättre balans där medelflödet troligen skulle vara
liknande vid flera transekter i rad. Att det volymetriska flödet är som störst vid B4 (ca 130 m3/s) i
vikens mellersta delar, kan bero på att utpumpningen som sker här bidrar till bildandet av starka
strömmar. Detta resonemang stödjs av flödesriktningarna mot B4 från vikens alla delar (se figur
10). Att strömningen går åt norr (B2) från de mellersta delarna (B4) kan möjligen förklaras av att
vattenmassor med olika densitet från vikens alla delar möts vid B4 och separeras här för att sedan
flöda mot B2. Det volymetriska flödet indikerar att det förekommer en möjlig omblandning vid B4
och att det förekommer något hinder som får flödet att sakta ned vid B6. Att flödet är så pass stort
vid B8 i de södra delarna har inte kunnat förklarats, men skulle kunna indikera att det förekommer
ett dominerande inflöde eller utflöde i dessa delar som påverkar resultaten från dessa delar, men
det är något som vidare undersökningar måste styrka.
Vid jämförelse av SMHIs flödesstatistik för åren 1981-2010, vars värden kan läsas av i tabell 7,
visar att de uppmätta värdena från denna studie är betydligt större än de värden som presenteras av
SMHI. Detta beror troligen på att SMHIs resultat är baserade på modellerade värden från en
mätpunkt över en längre tidskala, medan de egna beräknade värdena har en högre upplösning vid
flera platser som visar att flödena varierar i viken. Detta tyder på att det sker en intern cirkulation i
Brunnsivken. Hur den interna cirkulationen varierar över en längre tidskala vore intressant att
undersöka då dessa möjligen kan variera över året och mellan olika år.
Transporttiden visar sig vara betydligt kortare (timmar) än omsättningstiden (månader), vilket tyder
på en intern cirkulation, där TBT troligen hinner avsättas vid respektive provtagningspunkt innan
allt vatten i yt- respektive bottenvatten hinner bytas ut. En bidragande faktor till de låga
transporttiderna kan möjligen bero på skiktningen mellan yt- och djupvatten som hindrar
omblandning (se avsnitt 2.1.2 om temperatur-, salinitet och vinddriven omblandning) och därmed
ökar en spridning i vissa delar av viken samtidigt som den förhindras i andra delar (Andersson et al,
2008). Det är viktigt att notera att dessa skiktningar kan variera med året (se avsnitt 2.1.2 om
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temperatur-, salinitet- och vinddriven omblandning) och där med även omblandningen och
spridningen. Karlssons (2016) teoretiska beräkningar gällande omsättningstiden med och utan
pumpning (se tabell 10) påvisar stora skillnader i vattenflödet, där vattnet verkar röra sig mer vid
pumpning jämfört med utan. Pumpningen kan därför vara drivande till ökade strömmar i viken
och det vore intressant att se hur strömmarna ser ut då pumpningen är avstängd.

5.4

OMSÄTTNINGSTIDEN

Omsättningstiden hämtad från SMHI och Karlsson (2016) visar stora variationer (se figur 12)
mellan sommar och vinter, vilket indikerar att det är viktigt att undersöka för hur transporttiderna
ser ut under vinterhalvåret (detta beskrivs i avsnitt 2.1.1 om cirkulation i sjöar och 2.1.2 om
temperatur-, salinitet- och vinddriven omblandning). Variationerna mellan åren visar även att det är
viktigt att undersöka hur transporttiderna kan komma att variera mellan olika år, då
omsättningstidens variation mellan vissa år är större än 100 dagar. Detta beror troligtvis på
variation i tillrinningen, att vattenutbytet inte sker i samma utsträckning i hela viken, eller på grund
av den rådande skiktningen i viken och de avsnörda vikarna, i vilka uppehållstiderna kan skilja sig
från den övriga havsviken. Omsättningstiden varierar mellan de olika vattenmassorna under juni
månad på mellan 4-166 dagar, där vidare undersökningar gällande hur transporttiderna varierar vid
samma djup bör undersökas. Det bör dock understrykas att SMHIs resultat kommer från en
modell baserade på få värden av in- och utflöden till och från viken, vilka är extrapolerade över en
längre tid, vilket ger de yttre ramarna för vad som sker, men där det finns en viss risk för
felkalibrering. Transporttiderna visar istället vad som händer inne i viken oberoende av in och
utflöden, vars högupplösta momentana resultat visar att det förekommer en interncirkulation.

5.5

MASSTRANSPORTEN

Masstransporten av TBT visar sig vara som störst i vikens mellersta delar (B4) oavsett vilken
mängd uppskattad koncentration som befinner sig i det suspenderade materialet (4,1-7,1 kg/år).
Dessa resultat beror säkerligen på att det volymetriska flödet även har uppskattats vara som störst
vid vikens mellersta delar (B4) vilket möjliggör för en större koncentration av TBT att
transporteras med det suspenderade materialet. Trots att masstransporten och vattenflödet är som
störst här så är medelvärdet för turbiditet vid djup >5 meter näst lägst i hela viken efter B2 i vikens
norra delar, vilket indikerar att det inte krävs mycket turbiditet vid B4 för en stor masstransport av
TBT. Masstransporten i vikens södra delar (B8) där den misstänkta spridningskällan finns belägen
är näst störst i viken (4,0-7,0 kg/år), vilket även här stämmer med resultaten för flödet som även är
näst störst. Mellan de södra och mellersta delarna (B6) är masstransporten som lägst i viken med
0,6-1,0 kg/år beroende av koncentrationen i det suspenderade materialet. Detta resultat motsätter
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sig idén om en dominerande transport mellan vikens södra och norra delar eftersom att flödena
troligen hämmas i dessa områden (B6). Masstransporten vid B5 i vikens mellersta delar är den
tredje största i viken med 3,3-5,7 kg/år, vilket inte riktigt kan förklaras för om vattenströmningen
sker genom avsmalningen vid B6 innan det når B5. Om den dominerande strömningen går från B8
i söder, genom B6 och vidare till B5 vid vikens centrala delar, borde även en viss mängd av det
suspenderade materialet och där med TBT ha avsatts där vattenföringen är lägre, men det krävs
fler mätningar för att kunna fastslå ett sådant påstående.

6.

FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER



Mätningar vid fler djup under flera tidpunkter under hela året.



Komplettera med vattenprovtagning för att fastslå koncentrationer av TBT i vatten och för
att få en geografisk bild av spridningen.



Provtagning med sedimentfällor för att få en uppskattning av sedimentationshastigheten i
de olika delarna i viken och även där fastslå koncentrationen av TBT.



Utförligare mätningar i Lilla Värtan och kring pumpen gällande vattenföringen för att
kunna förstå hur vattnet rör sig där och för att se om dessa kan bidra till spridningen av de
höga halterna av TBT i sedimenten.



Strömningsmätningar vid flera olika djup.



Vattenprover vid alla inflöden inklusive dagvattentillrinning för att få en uppskattning av
tillförseln av tennorganiska föroreningar från andra källor än båthamnarna.



Det bör även göras beräkningar kring hur stor påverkan vindfriktion, energiöverföring
mellan vattenmassorna, Ekmansprialer etc har för att få en uppfattning för hur
vattenmassorna interagerar och påverkar varandra i viken.



Föroreningens olika nedbrytningsgrader och dess koncentrationer bör även undersökas.



För en mer precis beskrivning av spridningen av TBT bör en modellberäkning utföras med
algoritmer som beskriver sedimentation av partikulärt bunden TBT, erosion och
resuspension bundet TBT till finkornigare sediment från grundare bottnar samt diffusion
av löst TBT från det djupare liggande ackumulationsbottnarna.
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7.

SLUTSATS

En tydlig skiktning i de södra och mellersta delarna av viken och en mer homogen vattenmassa i de
norra delarna har identifierats genom skillnader i temperatur, salinitet och turbiditet. Skiktningen i
sig kan inte förklara dominerande strömningsvägar men ger indikationer på var en transport kan
ske (djup >5 meter). Tydliga skillnader gällande turbiditet har hittats mellan vikens södra-,
mellersta och norra delar. Dessa resultat antyder att det förekommer en transport av suspenderat
material i vikens södra och mellerst delar vid djup från 5 meter och nedåt och som troligen
ackumuleras i vikens norra delar där turbiditeten ser ut att endast vara koncentrerad vid bottnen.
Tydliga variationer i vattenföringen förekommer vid de olika transekterna där den är mindre vid
smalare och grundare delar av viken och större vid bredare och djupare delar. Strömningsriktning
vid mättillfället (2016-06-08) sker mot de mellersta delarna av viken från söder, norr och Ålkistan.
Inget tydligt strömningsmönster har hittats mellan vikens södra och norra delar då det verkar
förekomma en hämning av vattenföringen mellan vikens södra och mellersta delar (B6).
Inget annat tydligt strömningsmönster är funnet som kan förklara spridningen av TBT och därmed
de höga halterna i sedimenten i norr då resultaten visar strömningsriktningar mot Brunnsvikens
mellersta delar. Det har dock hittats interaktioner mellan ett möjligt möte av vattenmassor i vikens
mellersta delar (B4) och en effektiv omblandning i vikens norra delar (B2) som skulle kunna
förklara en spridning av suspenderat material och där med TBT från de mellersta till de norra
delarna, vilka kräver vidare undersökningar. Men ingen förklaringsbar spridningskälla för TBT har
hittats i de mellersta delarna som kan förklara de höga halterna där. Transporttiderna som visar sig
endast vara några timmar jämfört med omsättningstiden som beräknats uppgå till månader tyder på
att det förekommen en intern cirkulation inne i viken innan det flödar ut. Det antas därför
förekomma en transport av TBT som sker snabbare än omsättningstiderna.
Masstransporten av TBT är störst i vikens mellersta delar (B4), näst störst i vikens södra delar (B8)
och som lägst mellan vikens mellersta och södra delar (B6) vilket talar emot en transport från söder
till norr då transporten minskar innan den når vikens mellersta delar. Masstransporten mellan
vikens södra och mellersta delar (B11) är inte större än masstransporten vid de mellersta delarna
(B5) så där ses inte heller en möjlig förklaring till de höga halterna av TBT i Brunnsvikens norra
delar. Vidare studier som presenterats i avsnitt 6 om förslag till fortsatta studier bör utföras för att
möjligen få en bättre förklaring till de höga halterna av TBT i de norra delarna i Brunnsviken.
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